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IN MEMORIAM
 

Ingvar Nilsson 
 

Ingvar Nilsson, teknisk redaktör för 
Ekonomisk Debatt 1985–96, avled i april, 
72 år gammal. 

Som framgått av minnesord i pres-
sen var Ingvar en sällsynt innovativ 
journalist och tidningsmakare med bred 
erfarenhet och stark känsla för stil och 
form. Ingvar satte sin prägel på LO-tid-
ningen, pånyttfödda Stockholmstidningen 
och ett otal andra tidningar, levande 
och döda. Han redigerade och formgav 
böcker, rapporter och tidskrifter. Ett av 
hans skötebarn blev Ekonomisk Debatt. 
Dessa uppgifter innebar att han såg till 
att de olika manuskripten blev färdiga 
bidrag i språkligt avseende och estetiskt 
tilltalande. Ingvar var en oerhört vänlig 
och noggrann redaktör. 

För oss vanliga redaktörer, tillsatta 
i tvåårsperioder utan erfarenhet av tid-
skriftsvärlden, var han en trygg klippa. 
Han var den som visste hur allt det 
praktiska fungerade, som förklarade 
och stödde. Strax efter sitt tillträde gav 
han Ekonomisk Debatt en elegant typo-
grafisk utformning. Ingvar var mycket 

uppskattad av redaktörer och artikel-
författare, inte bara som yrkesman utan 
också som person. 

Vi var de Stockholmbaserade redak-
törerna under åren 1985–86 och 1987-
88, dvs under Ingvar Nilssons första år 
på tidskriften. Det var före e-post och 
datorrevolutionen i tryckeribranschen. 
Han kom cyklande från Döbelnsgatan 
för att hämta sistaminutenmaterial för 
att sedan cykla ner med det till Media-
montage på Södermalm för sättning, så 
att tidskriften som alltid skulle kunna 
komma ut i tid. Vi kunde vara mycket 
trygga när även han läst andrakorrektur 
(och ibland tredjekorrektur). 

Han tog många gånger vägen förbi 
en ”take-away”-butik för att redaktören 
skulle ha något att äta när det var som 
mest arbetsintensivt. När det var lug-
nare tider kunde det hända att han kom 
med en svensk skönlitterär pocketbok 
för att redaktören bättre skulle kunna 
se världen utanför ekonomin. När ett 
nummer var färdigt hämtade han ge-
nast upp några exemplar på tryckeriet 
och kom upp med dem till oss, rykande 
färska. 

Vi minns med värme Ingvars stora 
hjälpsamhet och personliga omtanke.

Ann-Charlotte Ståhlberg
Eskil Wadensjö


